
Toelichting bij verordening loonkostensubsidie Participatiewet Haren 2015 
 
Algemeen 
Deze verordening geeft uitvoering aan artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet. 
Overeenkomstig deze bepaling dient de gemeenteraad bij verordening regels vast te 
stellen over de doelgroep loonkostensubsidie en de loonwaarde. De regels dienen in 
ieder geval te bepalen: 
• de wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep loonkostensubsidie 

behoort, en 
• de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld. 
 
Het college kan op verzoek of ambtshalve vaststellen wie tot de doelgroep loonkosten-
subsidie behoort (artikel 10c van de Participatiewet). Personen zoals bedoeld in artikel 
7, eerste l id, onderdeel a, van de Participatiewet die mogelijkheden tot arbeids-
participatie hebben en van wie is vastgesteld dat zij met volt i jdse arbeid niet in staat 
zijn tot het verdienen van het wetteli jk minimumloon, behoren tot de doelgroep 
loonkostensubsidie (artikel 6, eerste l id, onderdeel e, van de Participatiewet). 
 
Heeft het college vastgesteld dat een persoon behoort tot de doelgroep loonkosten-
subsidie en is een werkgever voornemens met die persoon een dienstbetrekking aan te 
gaan, dan stelt het college in beginsel de loonwaarde van die persoon vast (artikel 
10d, eerste l id, van de Participatiewet). Hiervoor is geen aanvraag vereist. De 
vastgestelde loonwaarde legt het college vast in een beschikking waartegen zowel de 
betrokken persoon als diens (potentiële) werkgever bezwaar en beroep kunnen 
instellen.  
 
De loonwaarde is een vastgesteld percentage van het rechtens geldende loon voor de 
door een persoon - die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie - verr ichte arbeid 
in een functie naar evenredigheid van de arbeidsprestatie in die functie van een 
gemiddelde werknemer met een soortgeli jke opleiding en ervaring, die niet tot de 
doelgroep loonkostensubsidie behoort (artikel 6, eerste l id, onderdeel g, van de 
Participatiewet). 
 
In deze verordening gaat het dus om een andere vorm loonkostensubsidie dan de vorm  
zoals deze beschreven staat in art. 13 van de Re-integratieverordening Participatiewet 
Haren 2015. De loonkostensubsidie zoals beschreven in deze verordening kan uitslui-
tend worden ingezet als de persoon in kwestie behoort tot de doelgroep loonkosten-
subsidie, als bedoeld in artikel 6, eerste l id, onderdeel e, van de Participatiewet: 
mensen met een arbeidsbeperking. Deze nieuwe vorm van loonkostensubsidie is niet 
per definit ie t i jdeli jk, maar kan indien nodig voor een langere periode worden ingezet. 
Met dit instrument compenseert de gemeente werkgevers voor de verminderde 
productiviteit van de werknemer. 
 
Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: Awb) of de Gemeentewet zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op deze 
verordening. Hiervan zijn in deze verordening daarom geen begripsomschrijvingen 
opgenomen. 
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Voor de duideli jkheid zijn een aantal belangrijke wetteli jke definit ies hieronder 
weergegeven. 
• doelgroep loonkostensubsidie (artikel 6, eerste l id, onderdeel e, Participatiewet): 

personen als bedoeld in artikel 7, eerste l id, onderdeel a, van wie is vastgesteld 
dat zij met volt i jdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wetteli jk 
minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben; 

• loonwaarde (artikel 6, eerste l id, onderdeel g, Participatiewet): vastgesteld 
percentage van het rechtens geldende loon voor de door een persoon, die tot de 
doelgroep loonkostensubsidie behoort, verr ichte arbeid in een functie naar 
evenredigheid van de arbeidsprestatie in die functie van een gemiddelde 
werknemer met een soortgeli jke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep 
loonkostensubsidie behoort; 

• dienstbetrekking (artikel 6, eerste l id, onderdeel f Participatiewet): een 
privaatrechteli jke of publiekrechteli jke dienstbetrekking.  

 
 
 


